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BIGAB B20 – En ny
generation växlarvagnar
I mer än 40 år har BIGAB totalt dominerat försäljningen på den Skandinaviska marknaden. Våra modeller har
sålts i tusentals och vi kan stolta konstatera att BIGAB har blivit ett begrepp när det gäller växlarvagnar.
När vi nu introducerar nästa Generations BIGAB tar vi ett nytt avstamp i vår långa historia, med förfinade funktioner, snillrika lösningar och användarvänliga detaljer. Robusta och slitstarka vagnar som tål att användas.
Först ut i vår nya Generation av BIGAB är B20 som blir uppföljaren till vår populära 20-24.
BIGAB B20 bygger på ett, för vår del, nytt koncept där vi väljer att nita ihop ramen istället för att svetsa. Fördelarna blir att vi får betydligt mindre svetsning som både är tids- och kostnadskrävande. Dessutom får vi en
helt annan flexibilitet i vår tillverkning och kan snabbare anpassa vagnarna efter kundernas önskemål och
enklare eftermontera olika tillbehör.
BIGAB B20 är 15% snabbare i Tipp/växlingscykeln. Detta har uppnåtts genom en ny geometri som ger
bibehållen prestanda med lägre förbrukning av olja.
BIGAB B20 hanterar flak i längderna 5,5-6,5 meter och har upp till 55-58 graders tippvinkel beroende
på om man utrustar vagnen med fjädrat drag eller ej.

Vänd blad för nyutvecklade tillbehör
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Till BIGAB B20 finns en helt ny lista av
tillbehör, nyutvecklade för den nya serien:
Nyutvecklad radiostyrning: Med BIGABs helt nya radiostyrning har flera av vagnens funktioner fått en inbyggd logik vilket medför att användaren kan köra en sekvens av vagnens funktioner i följd, genom enbart en
knapptryckning.

Nytt fjädrat drag: BIGAB B20 kan förses med ett fjädrat drag. Ett drag som effektivt tar upp och reducerar
stötar samt ryck från vagnen och ger ekipaget en mjuk gång. Dessutom hjälper draget vid tippning till med att
bryta upp vagnen ytterligare och bidrar således med 3 grader extra tippvinkel.

Ny boggiblockering: BIGAB B20 har försetts med en vidareutvecklad boggiblockering som aktiveras över
det bakre hjulparet och låser vagnens rörelser vid växling. Tillsammans med den standardmonterade viktöverföringscylindern som fästs i traktorns toppstångsfäste bidrar boggiblockeringen till att förhindra att traktorn
lyfter sig vid växling. Genom detta får vi en mycket säker växlingsmanöver genom hela processen.

Nytt lås mellan tipp och växling: Det nya Tipp/växlingslåset aktiveras genom att tornet förs till sitt
bakersta läge. Konstruktionen har blivit kraftigare än tidigare och spar dessutom in en hydraulfunktion genom
att tornets teleskop aktiverar låset.

Vänd blad för Teknisk data
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Teknisk data
B20
Boggityp:

Mek. pendelboggi

Däckdimension i standardutförande

445 till 700

Erfoderlig traktorhydraulik

Elstyrd manöverventil. 1 tryck + Fri retur.
+ 1 Dv uttag

Oljevolym: Minimum tillgängligt oljevolym,
med fullt system (L)

23

Chassivikt: Standardutrustad (kg)

4 520

Chassilängd inkl. standard drag (mm)

7 770

Längd last area (mm)

5 712

Bredd över hjul (mm)

Beror på underredes- samt däckalternativ

Totalvikt (kg)

26 000

Max last inklusive flak (kg)

20 500

Max last vid flakväxling (kg)

20 500

Tryck på dragögla: Beroende på placering
av container (kg)

2 500–4 000

Max tippningskapacitet (kg)

20 500

Arbetstryck (MPa)

21.0

Tippvinkel (grader)

55–(58*)

Flaklängd (mm)

4 500–6 500

Notera! Måtten kan ändras beroende på utförande.
* Vid fjädrat drag

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information.

Vänd blad för Måttskisser
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Måttskisser

Axelvarianter:

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Pendelboggi

1 893

2 448

1 470

5 237

1 529

Fjädrad tandemboggi

2 000

2 550

1 525

5 032

1 735

Fjädrad långboggi

2 000

2 550

1 812

4 883

1 740

Luftfjädring

2 000

2 550

1 810

4 880

1 742

*Däck: 560R60-22,5

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information.

